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Parisavtalet är en milstolpe i mänsklig historia och kommer att förändra
vårt liv under de kommande årtiondena. För första gången åtog sig 195
nationer att vidta åtgärder mot klimatförändringar. Dokumentärfilmen
Guardians of the Earth ger insyn bakom förhandlingarnas stängda dörrar
och synliggör kampen som formar vår framtid; mellan nationellt egenvinning och förstörelse av andra länder, mellan rika och fattiga, mellan offer
och vinstintressen.

v hashtaggen #goglocal
med dig av vad just du/din
kola/kommun gör för de
n. Genom att lägga upp en
ga #goglocal på Instagram
du också ditt bidrag till Glocal
s hållbarhetspris.

som är en filmfeslen, att gästa städer

Bra film gör mer än förklarar. Bra film
rör och berör. Det är därför Glocal Film

samarbete med UniversitetsFestival har film som metod och ingång
r är Östersund.
erådet genom:
till att skapa engagemang kring de globala
tival.com
eller utbyten.se
den 17 augusti
målen.

17 december, och
kopplade till vart
ar utveckling – med
mtalsledare och

sfritt arrangemang
rståelsen och ge
ingångar till fortsatt

#goglocal
Med hjälp av hashtaggen #goglocal
kan du dela med dig av vad just du/din
arbetsplats/skola/kommun gör för de
globala målen. Genom att lägga upp en
bild och tagga #goglocal på Instagram
kvalificerar du också ditt bidrag till Glocal
Film Festivals hållbarhetspris.

r värd för en av de
ember är det dags
Bekämpa klimat-

FÖRBOKAS i samarbete med Universitetsoch högskolerådet genom:
glocalfilmfestival.com eller utbyten.se

tbyten.se

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En genomsnittlig
global uppvärmning som överstiger två grader Celsius får allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion,
vattentillgång, hälsa och medför ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna
för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.
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Tips och tankar
#goglocal

17.50-18.00 – Avslutning
med Glocal Film Festival och Den globala skolan.

Evenemanget är kostnadsfritt, men föranmälan krävs:
www.glocalfilmfestival.com

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja
fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder.
För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!

17 mål 17 filmer 17 städer 17 veckor – www.glocalfilmfestival.com

